Energie in publieke handen!
Sinds de vreselijke aanslagen in Parijs in november is
veiligheid volgens de regering-Michel een absolute prioriteit. Sommige democratische rechten werden hiervoor zelfs aan de kant geschoven of beperkt. Alles moest
wijken voor de veiligheid. Maar blijkbaar eindigt de
aandacht voor veiligheid daar waar het de winsthonger
van grote bedrijven bedreigt. Hoe kan anders verklaard
worden dat de scheurtjescentrales Tihange 2 en Doel 3
open blijven? Zelfs Jan Bens, de voormalige directeur
van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle,
verklaarde dat een nieuwe centrale zoals Tihange 2 of
Doel 3 vandaag geen toelating meer zou krijgen.
De winstlogica is een gevaar voor de veiligheid. Dat werd
reeds aangetoond met verschillende rampen, van de kernramp in Fukushima tot de olieramp in de Golf van Mexico
waarbij BP beschuldigd werd van grove nalatigheid.
De nucleaire sector stelt dat hun centrales goed zijn voor het
milieu omdat ze niet bijdragen aan de opwarming van de
aarde. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met alle elementen van vervuiling als gevolg van het productieproces en
al helemaal niet met de kwestie van nucleair afval. Bovendien is er steeds het gevaar op ongevallen, zeker naarmate de
centrales ouder worden. Om de winsten veilig te stellen, is
veiligheid voor private energiebedrijven geen prioriteit. Dat
speelde een grote rol in de kernramp van Fukushima. Laten

we het hier ook zo ver komen?

Energie is te belangrijk en de productie ervan te gevaarlijk
om dit in handen van de private sector te laten. Er is nood
aan veilige, duurzame en goedkope energie. Daartoe moeten
we de volledige sector in publieke handen nemen. Het zou
een rationele planmatige benadering mogelijk maken waarbij
van de expertise van het personeel in de sector gebruik kan
gemaakt worden om de productie af te stemmen in functie
van de behoeften, waaronder ecologische behoeften.
Maar om dat te bereiken hebben we een krachtsverhouding
nodig. Acties rond kernenergie zijn daarvoor noodzakelijk en
een goed begin. Maar om een beweging uit te bouwen hebben we meer nodig. Het sluiten van de kerncentrales is op
zich geen voldoende antwoord op de klimaatsverandering en
de milieuproblematiek. We hebben nood aan een programma
dat een reëel alternatief vormt: een samenleving waarin de
behoeften van de meerderheid van de bevolking centraal
staan en niet de winsten van een kleine minderheid. Bouw
mee aan een socialistisch alternatief!
Open vergadering van de Linkse Socialistische Partij:
“Voor zowel de betaalbaarheid, milieu als de veiligheid:
Breng energie in publieke handen.” Woensdag 27 april,
café Multatuli (Lange Vlierstraat 9, zijstraat Nationalestraat) om 19u30. Hopelijk tot dan!

#FeeltheBern
Bernie Sanders’ campagne is een politieke aardbeving. Voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis heeft een kandidaat die zichzelf als socialist omschrijft zo’n
impact op het politieke debat.
Sinds zijn overwinning in New Hampshire, waar hij met een nooit geziene voorsprong won van Clinton, wordt de strijd voor de nominatie van de Democratische
Partij plots spannend en wordt een overwinning van Sanders een mogelijkheid.
Op deze meeting geeft Bart Vandersteene een beeld van het enorme potentieel
voor echte politieke verandering dat de campagne van Sanders genereert. Hij
gaat ook dieper in op het programma van Sanders en waarom het aanslaat bij de
Amerikaanse bevolking. Hij zal anderzijds een idee geven van de uitdagingen
waarvoor de campagne van Sanders staat in zijn strijd tegen de belangen van Wall
Street, de Democratische Partij en hun ondemocratische methoden. Bart Vandersteene is naast woordvoerder van LSP ook Amerikakenner en werkte afgelopen
jaren in de socialistische beweging in de VS.
Woe 23 maart om 19u30 aan de Universiteit Antwerpen, stadscampus
(Rodestraat).

9 april:
Socialisme 2016
Een dag van discussie en
vorming over de strijd tegen
het kapitalisme en het socialistisch alternatief erop.
O.a. een commissie: System
Change not Climate Change, welke toekomst voor de
strijd voor het klimaat na
COP21 debat: Nicolas Croes
(LSP/PSL) – Pascoe Sabido
(medewerker Corporate Europe Observatory)

